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Waarom onderzoek naar kosten-baten analyse? 

Kosten-batenanalyse is een evaluatiemethode, waarbij de verwachte 

kosten worden afgewogen ten opzichte van de te verwachten baten 

voor één of meerdere interventies, zodat de meest voordelige oplossing 

kan worden gekozen. 
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Kwalificaties kosten-baten model 

• Kwantitatief model dat de uitkomst in geld uitdrukt 

 

 

 

 

• Mogelijkheid tot verdeling van kosten/baten over stakeholders 

• Werkgever 

• Werknemer 

• “Maatschappij/overheid” 

 

• Rekenmethode moet simpel zijn en makkelijk aan te passen voor 

verschillende toepassingen (Excel) 
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Kwalificaties van het model 
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Ontwikkelde raamwerk 

Kosten-baten raamwerk 

• Beschrijving generieke aanpak 

• Overzicht van kosten elementen 

• Overzicht methoden ‘monetisation’ 

• Overzicht van informatie bronnen 
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Ontwikkeling raamwerk: 
Generieke aanpak 

 

1. Definieer de base-line situatie en mogelijke interventies 

2. Definieer de schaal (nationaal, branche of bedrijf etc.) en 

stakeholders 

3. Inventariseer de relevante kostenelementen 

4. Definieer de duur waarover de analyse plaats vindt 

5. Voer de kosten-baten analyse uit 

6. Voer een scenario analyse/sensitiviteit analyse uit 

7. Interpreteer de resultaten 
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Ontwikkeling raamwerk: 
Kosten elementen 

 

1. Interventie kosten: apparatuur, trainingen, desinvesteringen, 

subsidies 

2. Gezondheid gerelateerde kosten: directe en indirecte medische 

kosten, verzuimkosten, productiviteitskosten, 

arbeidsongeschiktheidskosten, verlies van inkomen 

 

Andere kost categorieën: operationele kosten, klantenservice, 

aansprakelijkheid, veiligheid 
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Case – Beheersmaatregelen tegen 
luchtwegziekten onder bakkerijmedewerkers. 
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Case - Verandering in ziektelast door interventies 

Verandering in de ziektelast is berekend met behulp van het health 

impact model voor luchtwegziekten.  

 

Dit model is opgebouwd uit: 

1. Blootstellingsmodel dat variatie in blootstelling tussen werkers 

karakteriseert 

2. Populatie model dat de instroom en uitstroom van werkers beschrijft 

3. Een multi-stage ziektemodel 

 

 

 

Warren et al. 2009, OEM 66: 810-817 
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Case - Verandering in ziektelast door interventies 
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Uitkomst over een periode van  

20 jaar: 

 

Effect Convenant: 

1600 gewonnen ziektejaren rhinitis 

2100 gewonnen ziektejaren astma 

90 arbeidsongeschikten (420 jaren) 

Effect GBS scenario: 

-2400 gewonnen ziektejaren rhinitis 

5300 gewonnen ziektejaren astma 

220 arbeidsongeschikten (1100 jaren) 
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Stap 1: Literatuur beschikbaar over gemiddeld dagen ziekteverzuim per 

ziekte (bijv. 10 dagen per jaar per astma patiënt) 

 

Stap 2: Informatie uit CAO gebruikt betreffende salaris en vervanging 

van ziekgemelde werknemers 

 

Stap 3: Literatuur beschikbaar over elasticiteit 

 

Stap 4: Berekening geschatte kosten van een verzuimde werkdag  

→ €200/ dag 
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Case - Bepaling van kosten: voorbeeld 
ziekteverzuim 
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Case – Resultaat kosten-baten analyse 
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• Arboconvenant is kosteneffectief voor alle stakeholders 

• Kosten GBS met individuele interventie onbekend 

     Baten zijn wel bekend dus kan berekenen wat het 

 mag kosten! 

Tim Meijster 

De rol van interventiestudies  

Gezondheid bewakingssysteem met 

individuele interventies  

Gemeenschap Werkgevers Werknemers Totaal 

Interventie kosten Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

Voorkomen medische kosten € 3.300 € 0 € 2.000 € 5.300 

Voorkomen verzuimkosten € 0 € 8.300 € 0 € 8.300 

Voorkomen kosten arbeidsongeschiktheid  € 15.300 € 11.300 € 4.600 € 31.200 

Totale netto baten € 18.600 € 19.600 € 6.600 € 44.800 

Bedragen *1000 euro 

Voorlichtingscampagne Gemeenschap Werkgevers Werknemers Totaal 

Interventie kosten -€ 1,300  -€ 2,100  -  -€ 3,400  

Voorkomen medische kosten € 1,400  -  € 850  € 2,250  

Voorkomen verlies van inkomen - - € 1,700 €1,700 

Voorkomen kosten arbeidsongeschiktheid € 6,100 €4,400 - €10,500 

Voorkomen verzuimkosten -  € 5,800  -  € 5,800  

Totale netto baten € 6,200  € 8,100  € 2,550  € 16,850  



Case – Sensitiviteitsanalyse 

In een sensitiviteitsanalyse wordt onderzocht in welke mate het 

resultaat van een model wordt beïnvloed door een verandering van de 

input van het model. 

 

Uitkomst case meest gevoelig voor: 

• Aantal ziektejaren voor astma 

• Kosten verzuimdag 
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Case - Conclusies 

• Kosten-baten analyse geeft inzicht in kosteneffectiviteit van 

interventies 

 

• Biedt de mogelijkheid om verschillende interventies te vergelijken 

 

• Geeft inzicht in wie profiteert en wie betaalt 

 

• Onzekerheid en verdelingen in kosten zijn momenteel nog niet 

meegenomen. 

 

• Sommige kosten elementen zijn moeilijk in geld uit te drukken 
• Kwaliteit van leven 
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Waar werken we nu aan? 
 

• Een probabilistisch model 

 

Voordeel t.o.v. deterministisch model: 

• Onzekerheid mee te nemen in een analyse 

• Verdelingen mee te nemen in een analyse 

 

 Gebruik gemaakt van Monte Carlo simulaties 

 

Eerste cases zijn uitgevoerd: 

• Silicose in de bouwnijverheid 

• Bewegingsapparaat klachten  
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Waar werken we nu aan? 

Resultaten aanpak 

kwartsblootstelling 

in de bouwnijverheid 
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Kosten per stakeholder
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Waar werken we nu aan? 
 

• Een probabilistisch model  

 

• ‘Verdisconteren’ van kosten meenemen (corrigeren voor inflatie) 

 

• Handleiding betreffende verkrijgen van input voor een aantal 

kostenelementen 

 

• Kwantificeren van kwalitatieve kostenelementen (kwaliteit van leven) 

28 maart 2012 

23 

Birgit van Duuren-Stuurman 

Kosten-baten analyse  



Vragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birgit.vanduuren@tno.nl 
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Case – meer informatie 
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